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مقدمة
احلمد هلل وحده ,والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ,أما بعد:
فقد سامهت التقنيات الطبية احلديثة يف اكتشاف إمكانية نقل اإلنسان لببع
لذريته بسبب إصابته هبا أو محلها هلا ,ونظضاً لكثضة املسائل املرتتبة على ثبوت اممضا

اممبضا
الوراثية

كببرتا النكببات ,وتببضا نكببات امكببار وتببضا نكببات حبباملا املببض وفسببا النكببات اعتبببار محببل
املض عيباً ,ومنع احلمبل واتتيبار سبنجل ا نبري ولب نلبآل مبا اقهر الكقهيبة ,كبان اببد مبا
النظض يف حجية الكحوص الوراثية ,وكوة هبذه القبضائا الطبيبة وإمكبان اعتمادهبا وبنباا امحكبام
عليها ,ونلآل يف هذه الدراسة واملعنونة بب " :إثبات األمرراض الرراثيرة ابلارراان الةبيرة وآاثره
الفاهية"
وكد انتظمت تطتها يف مقدمة ومتهيد ومبحثري وتامتة.
 التمهيد :حقيقة اممضا
املةلب األول :حقيقة اممضا

الوراثية والقضائا الطبية ,وفيه مطلبان:
الوراثية.

املةلب الثاين :حقيقة القضائا الطبية.
 املبحث األول :طرق إثبات األمراض الرراثية ابلاراان الةبية .
املةلب األول :إثبات اممضا

الوراثية ابلكحوص التشخيصية.

املةلب الثاين :إثبات اممضا

الوراثية ابلكحوص التوكعية.

املةلب الثالث :إثبات اممضا

الوراثية ابلكحوص الوكائية.

 املبحث الثاين :اآلاثر الفاهية إلثبات األمراض الرراثية.
املةلب األول :اقهر الكقهية للكحوص التشخيصية.
املةلب الثاين :اقهر الكقهية للكحوص التوكعية.
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املةلب الثالث :اقهر الكقهية للكحوص الوكائية.
 اخلامتة ,وفيها أبرز النتااج.
وتتامباً أمحبد ا الكبضل البذر يسبض وأعبان ,وأسباله سببحانه أن تسبا عاكبتنبا يف اممببور
كلها ,وأن جيعل أعمالنا كلها صاحلة ولوسهه تالصة.
وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعري واحلمد هلل ر العاملري.
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التمهيد
حقيقة األمراض الوراثية ,والقرائن الطبية
وفيه مطلبان:
املطلب األول :حقيقة األمراض الوراثية:
أوالً :تعريف األمراض الرراثية ابلنظر إىل مفرداهتا.
أ -معىن اممضا  :اممضا

مجع مض .

واملض يف اللغة :السقم ,وهو نقي

()1

الصحة .
()2

واملض يف ااصطالت :تضوج ا سم عا اعتداله الطبيعا .
 معىن الوراثية :الوراثية نسبة إىل الوراثة.()3

ورهً ووراثةً وإرهً وِرثةً .
ث ْ
ث يَِض ْ
والوراثة يف اللغة :مصدر ورث ,يقالَ :وِر َ
()4

والورث واإلرث وامل اث والرتاث :ما يبقى بعد كوم ليص إىل آتضيا .
ويف اصببطالت اماببباا" :انتقببال الصببكات مببا امصببول إىل الكببضول ,أو مببا السببل إىل
اخلل  ,وها تشمل إىل سانب اخلصائص :اممضا

()5

القابلة للتوريث" .

( )1ينظض :لسان العض  ,231/7مقاييجل اللغة  ,311/5املصبات املن ص.293
( )2إلاثة اللهكان ص ,19وينظض :التعضيكات ص.286
( )3ينظض :لسان العض  ,199/2مقاييجل اللغة  ,105/8املصبات املن ص.337
( )4معجم اللغة الكقهاا ص.487
( )5اتريا الطب د .شوكت الشطا ص( 109نقبالً عبا مبدر شبضعية البتحكم يف معطيبات الوراثبة ,د ,عبدالسبتار أببو
لدة ص ,149ندوة اإلجنا ).
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اثنياً :تعريف األمراض الرراثية مركبة.
اممضا

الوراثية ها :أمضا

()1

انجتة عا تلل يف املادة الوراثية .

شرح التعريف:
(تلل) :اخللل شامل ملا كان موسوداً عند الوالديا وانتقل منهما لألواد ,وكذلآل اخللبل
الناشئ عا اكضات مكتسبة أو حادثة.
واخللل يكون ابلزايدة أو النقصان أو العيب أو ااعتالل.
()2

(يف املب ببادة الوراثيب ببة) :فقب ببد يكب ببون اخللب ببل يف عب ببدد الصب بببغيات وتضكيبهب ببا ,أو يف أحب ببد
()3

املورهت  ,أو يف جمموعة منها (داتل النواة أو يف امليتوكندراي).
اثلثاً :أقسام األمراض الرراثية:
تنقسم اممضا

الوراثية ابلنظض يف اضيقة نشوئها ومكان ااعتالل واخللل املسبب هلا إىل

امكسام اقتية:
( )1اممبضا

الوراثيببة الصبببغية :ويببدث نتيجببة حيببود الصبببغيات عببا عببددها أو تضكيبهببا

الطبيعا.
( )1اممضا الوراثية ,حقيقتها وأحكامها يف الكقه اإلسالما ,د .هيلة اليابجل .80/1
( )2الصبغيات :مجع صبغا ,وااسم العلما املشهور للصبغا أو الصبغية هو الكضوموسوم ,وها أسسام تيطيبة توسبد
يف ن بواة اخلليببة يمببل املعلومببات الوراثيببة ,وعببددها  48صبببغياً يف مجيببع اخلببالاي ,مببا عببدا اخلببالاي ا نسببية ,فبباحليوان
املنور يف الضسل ,والبييضة يف املبضأة ا يبور إا نصب العبدد مبا الصببغيات أر  23صببغياً 22 ,منهبا سسبدية,
وواحد سنسا.
ينظببض :املوسببوعة العلميببة الشبباملة ,أمحببد اخلطيببب ص ,336تلببإل اإلنسببان بببري الطببب والقببضآن ,د .حممببد البببار
ص ,154 ,152علم ا ينات ,د .هبجت عباس ص.18
( )3امل ببورهت :مج ببع م ببورث ,وااس ببم العلم ببا املش ببهور للم ببورث أو املورث ببة ه ببو ا ببري :وامل ببورهت وح ببدات يم ببل عل ببى
الصبغيات وتنتقل ما امبويا إىل امبناا وها مسؤولة عا تكويا صكات معينة يف اإلنسان.
ينظض :عامل ا ينات ,د .هبجت عباس ص ,206 ,73املوسوعة العلمية الشاملة أمحد اخلطيب ص.384

إثبات األمراض الوراثية بالقرائن الطبية وآثاره الفقهية

7

مثال :متالزمة داون ( 47صبغياً) ,متالزمة ت نض ( 45صبغياً).
الوراثية البسبيطة :ويبدث نتيجبة حيبود املبورهت عبا تضكيبهبا الطبيعبا كليباً

( )2اممضا
أو سزئياً.
وها أنوال:
(أ) اممبضا

السببائدة وهببا الببت تظهببض عنببد اتببتالل أحببد املببورثري املسببؤولري عببا الصببكة

نكسها ,مثل :زايدة الكولسرتول يف الدم ,ومض هنتجتون.
( )اممضا

املتنحية ,وها الت ا تظهض إا عند متاثل املورهت أبن يكون كال املورثري

احلاملري للصكة ناهتا معتالً ,مثبل :املهبإل (ألبينبو) ,وفقبض البدم املنجلبا ,وأنيميبا البحبض املتوسب
(الثالسيميا) .
(ج) اممضا

املضتبطة بصبغا ا نجل ,مثل :الناعور ,وضمور العضالت.

( )3امم بضا

الوراثيببة املعقببدة وهببا اعببتالات تنشببا عببا تكبباعالت بي يببة مببع مكببوانت

وراثيببة هلببا كابليببة اإلصببابة ابملببض  ,مثببل :مببض السببكض ,والشببكة املشببقوكة املصببحوبة ابحلنببآل
املشقوق ,والذهان.
( )4امم بضا

الوراثيببة امليتوكوندريببة وتظهببض عنببد ااعببتالل يف احلم ب

النببوور (د.ن.أ)
()1

املوسود يف امليتوكوندراي ,مثل :مض م ف ,ومض العصب البصضر الوراثا .

( )1ينظببض :عببامل ا ينببات ,د .هبجببت عببباس ص ,116الوراثببة يف حبباات مببا الصببحة واملببض  ,أ.د .احلببازما ص,45
علم اخللية أ.د الصاحل ص 429الوراثة وأمضا اإلنسان ,أ.د .حممد يوس وآتضون ص.57-55
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املطلب الثاني :حقيقة القرائن الطبية.
أوالً :تعريف الاراان الةبية ابلنظر إىل مفرداهتا .
أ -معىن القضائا :القضائا مجع كضينة ,والقضينة يف اللغبة :مباتونة مبا املقارنبة وهبا املالزمبة
واملص بباحبة ,وه ببا امم ببض ال ببدال عل ببى الش بباا م ببا لب ب ااس ببتعمال في ببه ,ب ببل ج ببضد املالزم ببة
()1

واملصاحبة .
()2

وأما يف ااصطالت فها" :أمض يش إىل املطلو " .
_ معىن الطبيبة :الطبيبة نسببة للطبب ,والطبب يف اللغبة :يطلبإل علبى معبان عبدة منهبا:
()3

عالج ا سم والنكجل يقال :ابه اباً إنا داواه .
ويف ااصببطالت :علببم يتعببضف منببه أح بوال بببدن اإلنسببان مببا سهببة مببا يص بح ويببزول عببا
()4

الصحة ,ليحكظ الصحة حاصلة ,ويسرتدها زائلة .
اثنياً :تعريف الاراان الةبية مركبة.
ميكا تعضي القضائا الطبية أبهنا:
اممببارات احليويببة الطبيببة الببت يسببتكاد منهببا إلثبببات اإلصببابة ابملببض الببوراثا أو إمكببان
نلآل مستقبالً ,أو محل املض واحتمال نقله للذرية.
شرح التعريف:
(اممببارات احليويببة الطبيببة) :هببا العالمببات الببت تظهببض للطبيببب علببى سسببد املكحببوص
نتيجة املالحظة السضيضية والتصويضية ,واستخدام ااتتبارات املخربية وحنو نلآل.
(إلثبات اإلصابة ابملض ) :وها نتائج الكحوص الوراثية التشخيصبية البت تؤكبد اإلصبابة
( )1ينظض :لسان العض  ,338/13مقاييجل اللغة .78/5
( )2التعضيكات للجضساين ص.174
) ,املصبات املن  ,386/2مقاييجل اللغة .407
( )3لسان العض ( ,551/1ط
( )4ينظض :معجم مقاليد العلوم يف احلدود والضسوم ,السيواا ص.175
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ابملض .
(أو إمكببان نلببآل مسببتقبالً) :وهببا نتببائج الكحببوص الوراثيببة التوكعيببة الدالببة علببى سسببد
املكحوص مهيا لإلصابة ابملض .
(أو محل املبض واحتمبال نقلبه للذريبة) :وهبا نتبائج الكحبوص الوراثيبة الوكائيبة أبسباليبها
وصورها املختلكة الدالة على احتمال نقل املض للذرية.
اثلثاً :أقسام الاراان الةبية
()2

()1

ميك ببا تقس ببيم القب بضائا الطبي ببة ابعتب ببارات متع ببددة  ,وه ببا ابلنظ ببض إىل ك ببوة دالتهم ببا
تنقسم إىل امكسام اقتية:
( )1كضائا نات دالة كوية:
()3

()4

وها اممارات البالغة حد اليقري  ,أو املكيبدة للظبا الغالبب وإن بقبى احتمبال ,من
اليقببري القطعببا صببعب املنببال ,فيككببا للحكببم بقطعيببة القضينببة مببا يكيببد علببم الطمانينببة وبعببد
ااحتمال املخال .
وها حجة ا يشآل أحد يف دالتها؛ لشدة وضوحها.
( )2ك بضائا نات دال ببة ض ببعيكة :وهببا دون س ببابقتها يف الق ببوة ,وهببا الق بضائا ال ببت تقب ببل
إثبات عكسها ,إن ا ميكا استبعاد ل ها ما ااحتماات وتكون دليالً مضسحا ملا معها.
وا يصح ااعتماد عليها وحدها ,بل يتاج إىل دليل آتض ليكسبها احلجية.
( )1وهذا تقسيم للقضائا عموماً ,والقضائا الطبية ما مجلتها.
( )2وتضكتها مهنا ستستوىف ابلبحث يف احملور امول ما حماور املؤمتض.
()3شضت جملة امحكام العدلية ,حممد اماتسا ( 390/5مادة .)1741
()4امشباه والنظائض ,ابا جنيم ص.73
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( )3كضائا نات دالة ملغية:
ويكببون نلببآل عنببد تعببار الق بضائا مببع كببون واحببدة منهمببا أكببور مببا امتببضر فببيحكم
()1

ابمكور ,وتلغى القضنية الضعيكة .

()1القضاا ابلقضائا املعاصضة ,د .عبدا العجالن .127 -123/1
وينظض :القضاا واضق اإلثبات ,د .ماهض السوسا)) Site-iugaza.edu.ps
القضينة القضائية وحجتها ,د .مبارا املصضر) www.cojss.com( .
القضاا ابلقضائا واممارات ,عبدالعزيز الدليثض (ملتقى أهل احلديث .( Ahlalhadeeth.com

إثبات األمراض الوراثية بالقرائن الطبية وآثاره الفقهية

00

املبحث األول
طرق إثبات األمراض الوراثية بالقرائن الطبية
احلكببم اصببابة اإلنسببان ابملببض الببوراثا أو محلببه لببه واحتمببال نقلببه للذريببة وإن مل تظهببض
عليه أعضاضه ,ميكا أن تساعد عليه بع

القضائا الطبية الت ههضت مع التقدم العلما الكب

يف جمال الكحوص وميكا بياهنا يف املطالب اقتية:
املطلب األول :إثبات األمراض الوراثية بالفحوص التشخيصية:
الكحوص التشخيصية ها اتتبارات جتضر للتحقبإل مبا وسبود املبض البوراثا بعبد ههبور
أعضاضه للبدا يف عالسه.
مثببل :فحببص احلم ب

النببوور لتشببخيص الثالسببيميا أو فقببض الببدم املنجلببا ونلببآل بعببد

مالحظة العالمات السضيضية كنقص النمو وآام املكاصل والعظام والضع .
وكببذلآل فحببص الصبببغيات لتشببخيص متالزمببة داون بعببد مالحظببة سببحنة الوسببه ,وبببضوز
اللسان ما الكم وثنية راحة اليد ول ها حيث يتاكد ما تثلث الصبغا ( )21ومحل املضي

لب

()1

( )47صبغياً يف تالايه .

()1ينظبض :تطبيقببات ا بري الطبيببة والبحثيبة ,د .زهب احلصبنان ص( 36ضببما حلقبة نقببا  :مبا ميلببآل ا ينبات  ,عببامل
ا ينات ,د .هبجت عباس ص ,46الوراثة وأمضا اإلنسان أ .د يوس وآتضون ص , 125-122ا نري املشوه
واممضا الوراثية ,د .البار ص .169 -166
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املطلب الثاني :إثبات األمراض الوراثية بالفحوص التوقعية:
ويقصد به :الكش عا القابلية الوراثية إلصابة املكحوص ابملبض كببل ههبور امعبضا
املضضية ,وكث اً ما يكون الكحص ضد املعضفة واإلحااة اباحتمباات املمكنبة وا ميكبا القيبام
اسبضاا وكببائا جتاهببه ,كمببض هنتجتببون مببثالً والببذر يظهببض بعببد سببا امربعببري لالب باً ويصببا
املضي

بتدهور تدرجيا للجهاز العصيب ,وكذا سضاان الثدر ,وسضاان القولون وحنوها.
وكد يستكاد منه أحياانً يف بع

الوراثيبة متعبددة

اممبور الوكائيبة ونلبآل كمبا يف اممبضا

امسبا كالسبكض ,وارتكبال ضبغ البدم والكولسبرتول والبت تبؤثض فيهبا العوامبل البي يبة ,فيسبعى
()1

الكاحص لتغي من حياته صحياً ا ميكنه منه درا املض أو ختكي ضضره .

( )1ينظببض :كي ب أ كببد مببا صببحة سني ب تضمجببة د .الكببضدر ص ,142تطبيقببات ا ببري الطبيببة والبحثيببة ,د .زه ب
احلصنان (حلقة نقا  :ما عليهم ا ينات ).
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املطلب الثالث :إثبات األمراض الوراثية بالفحوص الوقائية:
الكح ببوص الوكائي ببة اتتب ببارات تضم ببا ملن ببع امل ببض –إن أمك ببا ببول ا -أو الوكاي ببة م ببا
مضاعكاته.
وهلا عدة صور ,وها:
أ /فحر

املراليرد :ونلبآل أيتبذ عينبة دم مبا احلببل السبضر للمولبود ,أو مبا عقبببه ,أو

ما وريد اضيف ,وجيضر فحص خمربر هلا هبدف الكش عا عدد ما اممضا

الت تستجيب

للعببالج ,فببشنا شخصببت مبك بضاً وتبعهببا تببدتل لببذائا أو عالسببا مناسببب ,فببشن نلببآل مينببع-
انن ا -امل ببض أو كث ب اً م ببا مض بباعكاته ,يف ح ببري أن الت ببدتل بع ببد هه ببور أع بضا

امل ببض

يكون كليل الكائدة أو ر ا عدميها.
ومث ببال نل ببآل الكش ب ع ببا أم بضا

التمثي ببل الغ ببذائا ,فه ببا أم بضا

ميك ببا –انن ا-

عالسها إنا اكتشكت مبكضة والتزم بنظام لذائا معري.
وأما إن تض فشن الطكل يصا بتخل عقلا ا ميكا عالسه؛ من تالاي املبا تتلب
مببا ث ب جتمببع امل بواد الكيميائيببة الببت ا يببتم متثيلهببا لببذائياً نتيجببة لببنقص وراثببا يف امنزميببات
()1

الالزمة لالستكادة ما الغذاا .
ب /الفح

الرراثي لألجنة:

وهببو اتتبببارات يببتم القيببام هبببا لكش ب إمكانيببة إصببابة ا نببري ببببع

امم بضا

الوراثيببة,

هبدف تضا اخليار للوالديا يف ااستمضار يف احلمل أو إسهاضه.
وهلذا الكحص أسلوابن:
األسلرب األول :تصرير اجلنني:
ويكيببد يف اكتشبباف اممبضا

الوراثيببة نات التشببوهات اخللقيببة الظبباهضة ومببا أشببهض اببضق

()1ينظض :دليل صحة امسضة ,كلية اب هارفارد ص , 137تطبيقات ا ري الطبية والبحثية ,د .زه احلصنان ص36
(حلقة نقا  :ما ميلآل ا ينات ).
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التصويض املستخدمة:
 -1امش ببعة ف ببوق الص ببوتية :حي ببث ي ببتم اس ببتخدام سه بباز ت بباص يعك ببجل ص ببورة ا ن ببري
ابستخدام حزمة ما املوسات الت خترتق ا سم عند مالمسة ا هاز سد احلامل.
 -2تنظ امسنبة :حيبث يبتم التصبويض عبرب منظبار ميكبا مبا ر يبة ا نبري بشبكل مباشبض
ويعطا صوراً متحضكة وواضحة للجنري.
 -3التص ببويض ابل ب بضنري املغناايس ببا ,وه ببو م ببا أدق الوس ببائل التشخيص ببية املتاح ببة لض ي ببة
ا نري ,ويتم ابستخدام موسات كهضومغناايسية يتحكم فيها حاسو ضخم.
()1

 -4امشعة السينية :ومل تعد تستخدم لثبوت ضضرها على امسنة .
األسلرب الثاين :فح

خالاي اجلنني.

ويتم فحص تالاي ا نري أبحد اتتبارات ثالثة:
 _1يليل الصبغيات.
 -3دراسة املورهت ويليل احلم

النوور.
()2

 -3ااتتبارات الكيميائية احليوية .
حيببث جتببضر هببذه ااتتبببارات أو املناسببب منهببا؛ للتعببضف علببى الطك بضات الوراثيببة داتببل
اخلليببة ,وابلتببات التعببضف علببى اممبضا

الببت أصببابت ا نببري ,ويببتم احلصببول علببى اخلببالاي بعببدة

اضق ,منها:
 _1أتذ عينة ما السائل احملي اب نري.
 _2أتذ عينة ما املشيمة.
 -3أتذ عينة ما دم احلبل السضر للجنري.
الوراثية ,د .البار ص 341 -238كي أ كد ما صحة سني

( )1ينظض :ا نري املشوه واممضا
ص.62 ,86 ,38
( )2ينظض :دليل صحة امسضة ,كلية اب هارفارد ص.136

تضمجة د .الكضدر
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()1

 -4عزل اخلالاي ا نينية ما دم امم .
الر رررراثي قب ر ر االن ر ررا  ,ابس ببتخدام تقني ببة التلق ببيح ت ببارج ال ببضحم ,ول ببه

ج /الفح ر ر
اضيقتان:

 _1أن يبتم التلقبيح تبارج الببضحم ,ذ تؤتبذ عينبة مبا اللقيحببة يف يومهبا الثالبث أو الضابببع
لكحص احلم

النوور والتاكد ما عدم وسود الطكضة املسببة للمض الوراثا يف العائلة.

 -2أن يتم فحص البييضة إنا كان املض موروهً ما سهة امم.
وميتبباز ه ببذا النببول م ببا الكحببوص – رل ببم كلكت ببه وخمببااضه -امكاني ببة إسضائببه كب ببل تك ببون
()2

امعضاا ومتايزها .
د /فح

املابلني علر الراواج ,أو فحبص امواد يف سبا دتبول املدرسبة ,أو فحبص

جمموعة هم أكثض عضضة لإلصابة ض معري لظضوف بي ية أو استماعية معينة.
ويهدف هذا الكحص لتقدل ااستشارة الوراثية الوكائية للحد ما املض .
فينصببح مببا كببان حببامالً ملببض وراثببا ككقببض الببدم املنجلببا أو الثالسببيميا بعببدم ااك برتان
آبتض كذلآل ل ال يتم نقل هذا املض إىل بع

()3

نريته .

ويف اململكة العضبية السعودية صدر كضار جملبجل البوزراا البزام ابضيف عقبد النكبات احضبار
شببهادة الكحببص الطببيب كبببل إس بضاا العقببد مببع تببضا حضيببة إمتببام الببزواج لصبباحيب العقببد بصببضف
النظ ببض ع ببا نتيج ببة الكح ببص الط ببيب سب بلباً كان ببت أم إجي بباابً ,وأن يعم ببل ب ببه اعتب بباراً م ببا اتري ببا
1425/1/1هب ,مكان الكحص تاصاً ضضا :فقض الدم املنجلا والثالسيميا.
وأضي للكحص بعد نلآل (عام 1429 -1426هب) بعب

اممبضا

املعديبة (اإليبدز,

( )1ينظض :كي أ كد ما صحة سني ص ,173 ,30ا نري املشوه واممضا الوراثية د .البار ص.20
( )2ينظض :تطبيقات ا ري الطبية والبحثية ,د .زه احلصنان ص( 36حلقة نقبا  :مبا ميلبآل ا ينبات ) ,ورشبة عمبل:
أتالكيات اب الوراثة ,كضااي وحلول ,مستشكى امللآل فيصل التخصصا 1430/12/29-26هب.
()3ينظببض :أتالكيببات ااسرتشبباد ال ببوراثا ,أ.د .احلببازما ص ,88تطبيقببات ا ببري الطبي ببة والبحثيببة ,د .زه ب احلص ببنان
ص( 37حلقة نقا  :ما ميلآل ا ينات ).
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والتها الكبد الوابئا  ,والتها الكبد الوابئا ج) .

()1موكع وزارة الصحة . www.moh.gov.sa
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املبحث الثاني
اآلثار الفقهية إلثبات األمراض الوراثية بالقرائن الطبية
ثبوت اإلصابة ابممضا

الوراثية أو محلها أو إمكان اإلصابة ا ترتتبب عليبه العديبد مبا

املسائل وامحكام الشضعية ,إن كد تؤدر هذه القضائا الطبية اختان كضار برتا النكات مطلقاً أو
تببضا نكببات املصببابري ابملببض أو حامليببه ,وكببد تكببون سبببباً لكسببا النكببات؛ اعتبببار اإلصببابة
ابملض أو محله عيباً ما عيو النكات ,وكد تدفع نتائج الكحبوص لإلسهبا

أو منبع احلمبل

أو التلقيح ل الطبيعا أو اتتيار سنجل ا نري ,أو اختبان تبداب عالسيبة عديبدة مبناهبا مجيعباً
على العمل هبذه القضائا والكحوص الطبية.
ولبيان حكم العمل ابلقبضائا الطبيبة ,ومبدر حجتهبا يف إثببات اممبضا

الوراثيبة ينظبض يف

كوة هذه القضائا ,ونلآل يف املطالب اقتية:
املطلب األول:اآلثار الفقهية للفحوص التشخيصية:
الكحوص التشخيصية كضائا كوية إلثبات اإلصابة ابملض  ,فمبناها يف الغالب علبى أمبور
هبباهضة ميكببا ر يتهببا ابلعببري تؤي بدها الكحببوص الس بضيضية والوسببائل التصببويضية واملخربيببة وحنوهببا,
ونتائجها ابلغة الدكة.
وعليببه فببيمكا أن تبببىن عليهببا امحكببام الكقهيببة املتعلقببة بثبببوت املببض ؛ فببشنا كببان مببا
أعضا

()1

()2

املبض البوراثا مبثالً ا بب أو العنبة فيحبإل لزوسبة املصبا البب فسبا النكبات

ب ,كطع الذكض ويشمل أيضاً ما مل يبإل ما نكضه إا ما ا ميكا ا مال به.
( )1ا َ ُّ
ينظض :حاشية الشليب  ,550/2الذت ة  ,426/4القاموس احملي ص ,82املصبات املن ص.51
العنَّة :عدم القدرة على الوطا لعلة تؤدر لكتور آلته.
(ُ )2
ينظض :حاشية الشليب  ,550/2الذت ة  ,429 -426/4القاموس احملي ص ,1098املصبات املن ص.244
()3وهذا ابتكاق فقهاا املذاهب امربعة -رمحهم ا.-

()3
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ابعتماد الكحوص التشخيصية.
وإنا كان مبا أعبضا

املبض البوراثا ا نبون وضبع العقبل ,فبيحكم بعبدم أهليبة املبضي
()1

وتجببض عليببه يف مالببه  ,وتببإل للزوسببة الببب فسببا النكببات ولب نلببآل مببا امحكببام اعتمبباداً
على نتائج الكحوص التشخيصية.
األمثلة:
 -ثب ببوت اإلص ببابة تالزم ببة كالينكل ببرت ( )xxyبع ببد فح ببص ص بببغيات امل بضي

ومالحظ ببة

العالمات السضيضية يع ضمور الغدد التناسلية :فتكون اخلصيتان صبغ تري سبداً مبا
حيث احلجم ,كما يؤدر إىل فشل يف إفضاز املعدل الطبيعبا مبا هضمبون البذكورة ,با
يسبب ضع ههور الصكات ا نسبية الثانويبة وإىل تضبخم الثبديري ,وابلتبات يكبون
املضي

()2

عقيماً .

 ثبوت اإلصابة تالزمبة داون بعبد فحبص الصببغيات والتاكبد مبا وسبود ( 47صببغياً)يف اخلليبة وتثليببث الصبببغا ركببم ( ,)21ومالحظببة اهلي بة املغوليببة للوسببه وبببضوز اللسببان
مببا الكببم وحنببو نلببآل ,يع ب أن املصببا هبببذا املببض تكببون كدرتببه العقليببة منخكضببة
()3

ويكون لديه ختل عقلا .
ينظض :املبسبوط  ,98/5ببدائع الصبنائع  ,327/2البذت ة 426/4؛ التباج واإلكليبل  ,147/5خمتصبض املبزين ,276/5
هناية املطلب  ,406/12املغ  ,56/10الكضول .226/5
()1وهبذا عنبد مجهببور الكقهباا من ا نبون الناشببئ عبا اممبضا الوراثيبة يكبون مسببتحكماً مهنبا أمبضا مزمنببة فهبو كببول
حممد با احلنكية ,ومذهب املالكية والشافعية واحلنابلة.
ينظببض :بببدائع الصببنائع  ,327/2الببذت ة  ,420/4اإلكنببال الطالببب اانتكببال  ,591/2املغ ب  ,57-58/10الكببضول
.231 -230/5
وأما أبو حنيكة فيعد هذا التكضيإل االكاً .ينظض :بدائع الصنائع  ,327/2حاشية ابا عابدون .220/4
( )2ينظض :أساسيات الوراثبة اخللويبة الطبيبة ,د .عقيبل ايسبري ,د .السبلطاين ص ,217-218عبامل ا ينبات ,د .هبجبت
عبب بباس ص ,53الوراثب ببة العامب ببة ,د .الكيصب ببل ص ,303الوراثب ببة وأم ب بضا اإلنسب ببان ,أزد .حممب ببد يوس ب ب وآتب ببضون
ص.137 -135
()3ينظض :عامل ا ينات ,هبجت عباس ص ,46الوراثة وأمضا اإلنسان أ.د .حممبد يوسب وآتبضون ص,125 -122
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فهنا ميكا اعتماد نتائج الكحوص التشخيصية وبناا اقهر الكقهية عليها.
األدلة:
ميكا ااستدال على إعمال كضائا الكحوص التشخيصية أبدلة عديدة ,منها:
 )1كببول عم ببض ب ببا اخلط ببا ( :أر رس ببل ت ببزوج ام بضأة وهب ببا سن ببون أو س ببذام أو ب ببضص
()1

فمسها فلها صداكها كامالً ونلآل لزوسها لضم على وليها) .
وسه الدالة :أن عمض حكم إل الزوج يف الكضكة إنا ههضت له بع

العيو املبيحبة

للكسبا ,فحكبم اعمبال املالحظبة واحلكبم اعمبال الكحبوص التشخيصبية املتضبمنة للكحببوص
الوراثية املخربية والتصويضية إضافة للمالحظة السضيضية ما اب أوىل.
 )2مببا رور عببا ابببا مسببعود  أنببه كببال" :يؤسببل العنببري سببنة ,فببشن سببامع وإا فببضق
()2

بينهما" .
وجه الداللة:
املوسوعة الصحية الشاملة د .ضحى اببلا ص.415
()1أتضسه مالآل يف املواا :كتبا النكبات ,اب مبا سباا يف الصبداق واحلبباا ,ركمبه ( ,528/2 )1097والشبافعا يف
امم  , 75/5وعبدالضزاق يف مصنكه :اب ما ورد يف النكبات ,ركمبه ( ,244/8 ,)10879وسبعيد ببا منصبور يف
س ببنته ,اب م ببا يت ببزوج ام بضأة جمذوم ببة أو جمنون ببة ,رك ببم ( ,245/1 ,)619واب ببا أي ش ببيبة يف مص ببنكه ,اب امل بضأة
يتزوسهببا الضسببل وهبببا بببضص أ ,سببذام فيببدتل هبببا ,ركمببه ( ,468/3 ,)18295والببداركط يف سببننه ,اب املهببض
( , 287 -288/3 ,)62والبيهقا يف سننه :اب ما يضد به النكات ما العيو  ,ركمه (.214/7 ,)14000
كببال املببباين يف اإلرواا " :326/8ورسالببه ثقببات رسببال الشببيخري ,لكنببه منقطببع بببري سببعيد وعمببض" وينظببض :البببدر املنب
.847/7
()2أتضسببه عبببدالضزاق يف مصببنكه :اب أسببل العنببري ,ركببم ( ,253/8 )10723وابببا أي شببيبة يف مصببنكه :اب كببم
يؤسل العنبري ,ركبم ( , 503/3 ,)18490والطبرباين يف املعجبم الكبب  :ركمبه ( , 343/9 ,)9708والبيهقبا يف
السببنا الكببربر :اب أسببل العنببري ,ركببم ( ,228/7 ,)14086والببداركط يف سببننه :اب املهببض ,ركببم (,)224
.305/3
كال يف جممع الزوائد " :301/4رساله رسال الصحيح ,تال حصري بري كبيصة ,وهو ثقة".
وكال املباين يف اإلرواا (" :322/8 )1911صحيح عا ابا مسعود فق ".
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أن مضا الكصول امربعة دون مجال كضينة على ثبوت العنة وعمل هبا ,فيمكا أن يعمبل
()1

ابلقضائا الدالة على ثبوت العنة ومنها الكحوص التشخيصية املثبتة لإلصابة ابملض الوراثا .
 )3أن اعتمبباد نتببائج الكحببوص إنا للببب علببى الظببا صببحتها وبعببد احتمببال مببا الكهببا
()2

يوافببإل مببا سبباات بببه الش بضيعة مببا العمببل ابليقببري وللبببة الظببا ,كببال ابببا القببيم-رمحببه ا: -
()3

"البنية يف الشضل اسم ملا يبري احلإل ويظهضه" ,ذ كال  " :وكد نصب –سببحانه -علبى احلبإل
عالمببات وأمببارات تببدل عليببه وتبينببه ...فمببا أهببدر العالمببات واممببارات ابلكليببة ,فقببد عطببل
كث اً ما امحكام وضيع كث اً ما احلقوق".
 )4أن نتائج الكحوص التشخيصية كضائا معتربة عند اماباا ,وهم أهل اخلبربة يف إثببات
املببض  ,والكقهبباا -رمحهببم ا -عول بوا علببى كببول أهببل اخلببربة يف كث ب مببا امحكببام الكقهيببة,
والعمل هبذه القضائا واعتمادها هو ما العمل بشهادة أهل اخلربة.
وما أمثلة كبول الكقهاا لقول أهل اخلربة يف إثبات بع

امعضا

واممضا :

()4

 احلكم بثبوت العنة ,سباا يف املببدل " :فبشن كبان للمبدعا بينبة مبا أهبل اخلبربة والثقبةعمل هبا".
 التحق بإل م ببا وس ببود احلم ببل ابإلحال ببة إىل النس بباا الثق ببات البصب ب ات ,س بباا يف منته ببى()5

اإلرادات " :كال أمحد فشن تض حيضها أريت النساا ما أهل املعضفة".
 )5القيبباس علببى بعب

املالحظببات الببت اعتمببدها الكقهبباا -رمحهببم ا -إلثبببات بعب

()1والتاسيل سنة تتمل أن يكون تشضيعاً وتتمل أن يكون كضااً واستهاداً ,فشنا كبان تشبضيعاً فيلبزم التاسيبل ولبو حكبم
اماباا بعنته ,وعلى القول أبنه ما اب القضاا اخلاضع لالستهاد ,فشنه إنا كضر اماباا ما نور الككااة واممانة
أنه لا تعود إليه كوة ا مال فال فائدة مبا التاسيبل ,ببل إنبه برتتبب عليبه ضبضر الزوسبة وا حاسبة لبه حين بذ .ينظبض:
الشضت املمتع ,للشيا ابا عثيمري .207/12
( )2الطضق احلكمية  ,ص . 11
( )3الطضق احلكمية . 67-65 ,
(. 188/8 )4
( ,181/3)5وينظض :منحة اخلالإل  ,87/8حاشية العدور  ,304/2حاشية الشضكاور .105/6
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وها بل ا شآل دون كوة دالة الكحوص التشخيصية وما نلآل على سبيل املثال:
()1

مببا سبباا يف فببتح القببديض " :أنببه يببؤتى بطسببت فيببه مبباا ابرد فببيجلجل فيببه العنببري ,فببشن
نقص نكضه وانزور علم أنه ا عنة به وإا علم أنه عنري".

(.297/4)1
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املطلب الثاني :اآلثار الفقهية للفحوص التوقعية:
الكح ببوص التوكعي ببة ت ببدل عل ببى احتم ببال اإلص ببابة ابمل ببض مس ببتقبالً وعل ببى أن املكح ببوص
معببض للمببض ومهيببا لالسببتجابة ملؤثضاتببه ,ولكببا نلببآل ا يع ب ضببضورة اإلصببابة بببه ,فببشن ا
سبحانه -كد يقيبه املبض
()1

للمض

يبث ا تتبوفض املبؤثضات البي يبة الالزمبة للتكاعبل مبع املبورهت املسبببة

.

بل كد ا يعيش حىت أييت نلآل اليوم الذر يصبيبه فيبه املبض فيمبوت بوادث وعبوار
أتضر!
بببل إنببه كببد يصببا أبم بضا
تسببه اممضا

ل ب وراثيببة تسبببب لببه مببا املضبباعكات واممل واملعبباانة مببا ا

الوراثية املتوكعة.

وعليه فشن الكحوص التوكعية كضائا ابية ضعيكة ,ا تبىن عليها وحدها امحكبام الكقهيبة
وحدها وا أعلم.
األمثلة:
 إنا أههببضت نتبائج الكحببوص التوكعيببة أن املكحببوص معببض لإلصببابة ببض هنتجتببون,وهو مض يظهض بعد سا امربعبري لالبباً ,ويصبا املبضي

بتبدهور تبدرجيا للجهباز

العصيب ,يبدأ ضكات ل إرادية تشبه الضكص ,وتاصة يف الوسه والكبآل السبكلا ,ذ
تقببل هببذه احلضكببات مببع ازدايد التصببلب يف ا سببم وا ببذل ,إضببافة إىل إصببابة عقليببة
تزداد ابضطضاد حىت تقضا على املضي

()2

.

 إنا أههضت نتائج الكحوص التوكعية أن املكحوص معض لإلصبابة بسبضاان الثبدر أوسضاان القولون.
 إنا أههببضت نتببائج الكحببوص التوكعيببة أن املكحببوص معببض لألم بضا()1ينظض :الكحص كبل الزواج وااستشارة الوراثية ,د .البار .51
()2ينظض :ا نري املشوه واممضا الوراثية ,د .البار ص.210

الوراثيببة متعببددة

إثبات األمراض الوراثية بالقرائن الطبية وآثاره الفقهية

13

امسبببا كالس ببكض وارتكببال ض ببغ ال ببدم والكولسببرتول فك ببا ك ببل مببا س بببإل ا ميك ببا
احلكببم علببى أهليببة املكحببوص أو فسببا نكاحببه أو حنببو نلببآل ببضد نتببائج الكحببوص
التوكعية.
األدلة:
ميك ببا ااسب ببتدال عل ببى ض ببع كضين ببة الكحب ببوص التوكعيب ببة وع ببدم اعتمادهب ببا وحي ببدة يف
امحكام الكقهية ابقيت:
 )1أن مبىن امحكام الشضعية على اليقري وللبة الظا ,وأمبا الشبكوا واموهبام فبال تببىن
()1

عليها امحكام الشضعية .
()2

 )2مببا كواعببد الش بضيعة :أن امصببل بقبباا مببا كببان علببى مببا كببان  ,فببال تكببم ببالف
()3

الصحة ما دامت ابكية ,وامصل هو السالمة يف ا بلة .
 )3أن بنباا امحكببام الكقهيبة علببى جمبضد توكببع اإلصبابة ابملببض يوكبع الضببضر ابملكحببوص,
والشضيعة ساات بضفع الضضر .
وما صور الضضر املتوكعة:
 إفشاا املعلومات الوراثية وها ما تصوصيات املكحوص. الضببضر املببات ,فقببد تجببم مببا يضيببد إس بضاا العقببود معببه ,وكببد يتعببض للتمييببز يف جمببالالعمل والتامري وحنو نلآل.
()1رتبت املدركات العقلية كاقيت:
 -1اليقري  -2ااعتقاد  -3الظا  -4الشآل  -5الوهم
ينظض :لمز عيون البصائض شضت امشباه والنظائض .193/1
فاليقري هو امانينة القلب على حقيقة الشضل .ينظض :شضت جملة امحكبام العدليبة  ,20/1وأمبا البرتدد ببري الطبضفري فبشن
كان على السوية فهو الشآل ,وإا فالضاسح ها ,واملضسوت وهم.
ينظض :امشباه والنظائض ابا جنيم ص ,73احملصول .101/1
()2جملة امحكام العدلية ( 20/1املادة ركم  ,)5امشباه والنظائض للسيواا ص.72
()3تبري احلقائإل .243/3
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مببا كبببل الطببضف

اقتض توفاً ما معاانة العيش مع املضي .
 الضببضر النكسببا ,فيع بيش شببقاا نكسببياً ويكبلببه ه باسجل املببض يف كببل حلظببة ,إضببافةللوصمة ااستماعية الت ترتا أثضها البالغ يف حياته.
وكل هذه امضضار مبناها على أمض مل تدث بعد ,وا يدرر أتدث أم ا!
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املطلب الثالث:اآلثار الفقهية للفحوص الوقائية:
نتبائج الكحببوص الوكائيببة تثبببت اإلصببابة ابملببض كمببا يف فحببص املواليببد وفحببص امسنببة
وفحص اللقيحة كبل اانغضاس.
وتثب ببت أيض باً إمك ببان نق ببل امل ببض للذري ببة (إم ببا حلمل ببه أو لإلص ببابة ب ببه) كم ببا يف فح ببص
املقبلري على الزواج.
التداب للوكاية ما املض أو ختكيكه.

وجيعها مجيعاً إمكان اختان بع

والذر يظهض –وا أعلم -أن نتائج هذه الكحوص ليست يف درسة واحبدة مبا القبوة,
ولذا يعسض أن تعطى حكماً واحداً؛ لتكاوهتا ابلنظض إىل دكة نتائجها ,واتتالف الزمان البذر
يقع حكمها عليه؛ إن منها مبا هبو حباكم علبى احلبال ,ومنهبا مبا هبو حباكم علبى مبا ميكبا أن
يقع مستقبالً.
وعليه فيمكا بيان كوة هذه الكحوص والقضائا الطبية يف الكضول اقتية:
الفرع األول :فح

املراليد.

يهبدف فحبص املواليبد لكشب عبدد مببا اممبضا

البت تسبتجيب للعبالج إنا شخصببت

مبكضاً وتبعها تدتل لذائا أو عالسا مناسب.
()1

وها كضائا كوية حكمها حكم الكحوص التشخيصبية يف احلكبم ابقهر الكقهيبة املبنيبة
على أعضا

املض املوسودة دون املضاعكات املتوكعة ما إعاكة وحنوها.

األمثلة:
 -ثبوت إصابة املولود بببع

أمبضا

التمثيبل الغبذائا وهبا أمبضا

عديبدة نات أعبضا

خمتلكببة مثببل :التخلب العقلببا عنببد اماكببال ,أو تضببخم الكبببد والطحببال ,أو التبباث
على العظام والقلب ,وكد تصيب أر عضو أو سهاز يف اإلنسان.
ومببا أشببهضها :مببض بيلببة الكينيببل كيتببون ,وإنا ب الكشب عنببه بعببد الببوادة؛ فشنببه ميكببا
( )1إا أنه ا يتوسع فيها؛ اتتالل شضط إنن املكحوص مامل تدل احلاسة واملصلحة لذلآل.
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تبباليف مضبباعكات املببض مببا إعاكببة وحنوهببا ابلتبزام ألذيببة نات مسببتور مببنخك

مببا احلببام

()1

اممي الكينيل كيتون .
فيؤتببذ بنتببائج هببذه الكحببوص يف وص ب الواكببع التشخيصببا دون املضبباعكات املتوكعببة,
لعدم التحقإل ما وسودها وإمكان ختلكها بكضل ا ولطكه.
()2

امدلة :ميكا ااستدال ا سبإل ما أدلة الكحوص التشخيصية .
الفرع الثاين :فح

األجنة.
()3

يه ببدف فح ببص امسن ببة بطضك ببه ال ببت س بببإل تكص ببيلها لكش ب ب إص ببابة ا ن ببري ب بببع
اممضا

الوراثية هببدف تبضا اخليبار للوالبديا يف ااسبتمضار يف احلمبل أو إسهاضبه ,ولالسبتعداد

املادر والنكسا لعالسه عند الضلبة يف استمضار احلمبل وأمبا التبدتل العالسبا حبال احلمبل فلبم
يثبت فاعليته بعد وتصوصاً يف اممضا

الوراثية.

ونتبائج هبذه الكحببوص ابلنظبض قلياهتببا ونتائجهبا واهلبدف اخلطب املضسببو منهبا تعببد –وا
أعلببم -ك بضائا ضببعيكة إنا كانببت مببا ابيببب واحببد ,وحببىت تبببىن عليهببا آهرهببا الكقهيببة ابببد أن
تعضبد ابتكباق عبدد مبا امابباا املختصبري الثقبات علبى نتبائج هبذه الكحبوص الكنيبة ابمسهبزة
التصويضية والوسائل املختربية.
()4

وهذا ما نص عليه مجاه الكقهاا املعاصضيا  ,وما نلآل:
()5

 مببا سبباا يف ك بضار هي ببة كبببار العلمبباا يف اململكببة العضبيببة السببعودية وفيببه" :حببىت تقببضرنة ابية موثوكة أن استمضاره تطض."..
()1ينظض :الوراثة يف حاات ما الصحة واملض  ,أ.د .احلازما 111-110الكحص كبل الزواج وااستشارة الوراثية ,د.
البار ص.54
()2سبإل ص. 21-19
()3ص. 15-14
()4حيث مل يكا احلكم ض ا نري كناً عند الكقهاا املتقدمري.
()5القضار ركم ( )140واتريا 1407/8/20هب.
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()1

 ويف فتبباور اللجنببة الدائمببة للبحببوث العلميببة واإلفتبباا  ,وفيببه" :حببىت يقببضر مجببع مببااماباا املتخصصري املوثوكري."..
()2

 ويف كبضار ا مببع الكقهببا اإلسببالما التببابع لضابطببة العببامل اإلسببالما ومببا نصببه :إا إناثبت بتقضيض نة ابية ما اماباا الثقات املتخصصري."..
األمثلة:
 -ثبوت إصابة ا نري أبمبضا

انشب ة عبا تلبل يف الصببغيات ببزايدة أو نقبص كمتالزمبة

داون ( )Dawonومتالزمب ببة كالينكلب ببرت ( )Klinefelterوالب ببت تع ب ب املعب بباانة الطويلب ببة
للمضي

اقابا واممهات إىل التخلص ما هذا ا نري شكقة ببه

وأهله ,فيعمد بع

ورمحه ووكاية له ما املعاانة واممل وجتنباً للتبعبات املاليبة البت يسبتلزمها عالسبه ,ورلببة
يف سعل نسلهما صحيحاً سليماً.
 -ثبوت إصابة ا نري ببع

اممضا

القاتلة واملؤدية للموت احملقإل أثناا احلمل أو أثناا

الوادة أو بعدها بقليل مثل:
 -1عدم منو كلى ا نري ,وعدم منو الضئتري.
 -2متالزمببة ثالث ببا الص بببغيات القاتلببة (وه ببا ثالث ببا الصبببغا  ,16وثالث ببا الص بببغيات
 ,18وثالثا الصبغا.)13
 -3التقببزم القاتببل ,حيببث يكببون هنبباا كصببور يف اببول العظببام مببع ضببيإل شببديد يف منببو
القكص الصدرر والضئتري.
فكببا مثببل هببذه امم بضا

كببد يضلببب الوالببدان يف اتتصببار الوكببت عليهم با وعببدم إهببدار

()1الكتور ( )17578فتاور اللجنة الدائمة .435/21
()2ينظببض :التشببخيص كبببل الببوادة لألم بضا الوراثيببة .د .أمحببد عثمببان ص( 20ضببما نببدوة :اانعكاسببات امتالكيببة
للعالج ا ي ) كي أ كد ما صحة سني تضمجة د .الكضور ص.281 -258
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()1

ا هد واملشقة يف احلمل جبنري هو يف حكم امليت .
فكببا هببذا ومببا ماثلببه ا تبببىن امحكببام الكقهيببة علببى جمببضد تببضوج نتببائج فحببص امسنببة
كقضينة وحيدة ,ببل اببد مبا وسبود كبضائا أتبضر لبيمكا اعتمباد نتبائج هبذه الكحبوص ,يبث
تكم بصحة هذه النتائج ودكتها عدد ما اماباا املوثوكري.
األدلة:
 )1أن تكعيل نتائج فحص امسنة مضتب ابلنكجل اإلنسانية ,وما مآله أن يكون كبذلآل,
()2

وامصل يف ااعتبداا علبى امنكبجل هبو احلضمبة  ,فبال يتسبضل ابعتمباد نتبائج الكحبوص الوراثيبة
بضأر ابيب واحد ,بل تتاط لذلآل أشد احليطة.
 )2أن احلكببم اصببابة ا نببري ابملببض كببائم ,إا أن احتمببال الصببحة كببائم كببذلآل ,فهببذا
احلكم كابل للخطا إما لنقص تربة الطبيبب وككااتبه ,أو لتبدين املسبتور التكنولبوسا لألسهبزة
املستخدمة وكد وكعت شواهد عديدة هلذا حكم فيها بع
()3

اماباا بنااً على نتائج الكحوص

ض ا نري ,ذ ولد سليماً معاًىف  ,وهذا ما يؤكد ضع هذه القضينة.
 )3أن أسبباليب فحببص امسنببة املسببتخدمة ازال فيهببا الكث ب مببا القصببور عببا إههببار
النتائج الدكيقة ,ونلآل لآليت:
امسنة املشوهة ,د .عبدالوها ا بارر ( 1154-1154/3ندوة تطبيإل

()1ينظض :استنباط القواعد الكقهية إلسها
القواعد الكقهية يف املسائل الطبية).
()2
()3وكببد وككببت علببى وكببائع عديببدة بنكسببا حكببم فيهببا اماببباا ببض أسنببة بع ب كضيبببايت أبم بضا وراثيببة وتشببوهات,
فلطب ب ا هب ببا ورزك ببا نري ببة س ببليمة ,واع ببت الكثب ب م ببا ه ببذه احلب بوادث ,وك ببد نك ببض د .يوسب ب القضض بباور يف
التش ببخيص كب ببل ال ببوادة واإلسه ببا ص ,191ض ببما ن ببدوة اانعكاس ببات امتالكي ببة لأل بباث املتقدم ببة يف عل ببم
الوراثببة ,مببا نصبه" :اسببتكتاين صببديإل يقببيم بببداير الغبض أن اماببباا كببضروا أن ا نببري يف بطببا امضأتببه احلامببل خلمسببة
أشهض سينزل مشوهاً وكال :أهنم يضسحون نلآل وا يوكنون ,وكانت فتوار له :أن يتوكل علبى ا ويبدل زمبام اممبض
إليه سبحانه فلعل هنهم يب ,ومل أشعض إا وبطاكة تصل إت ما أورواب يمل صورة مولبود مجيبل كتبب أببوه علبى
لسانه هذه العبارات املؤثضة :عما العزيز :أشكضا بعد ا تعاىل على أن أنقذت ما مشارط ا ضاحري ,فقد كانت
فتواا سبب حيايت ,فلا أنسى لآل هذه ا ميل ما حييت"!!
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أ -أن سلهببا كببائم علببى التصببويض ,وهببذا يكيببد يف التشببوهات اخللقيببة الظبباهضة دون احلكببم
على امداا الوهيكا لألسهزة وامسزاا الداتلية.
 أن كث اً ما هذه امساليب ا تعطا النتائج إا يف مضاحل متباتضة مبا احلمبل بعبدنكا الضوت ,وأما يف املضاحل املبكضة فالنتائج لالباً ل دكيقة.
ج_ كصور أداا الكاحص لنقص تربته ,أو ضع املسبتور الكب لألسهبزة املسبتخدمة,
تصوصاً وأن بع

هذه امساليب تتطلب كدراً عالياً ما املهارة واخلربة واملمارسة.

د -كص ببور أداا الك بباحص تش ببية اخلط ببا وإيق ببال الض ببضر ,نظب بضاً مل ببا يكتنكه ببا م ببا خم ببااض
()1

كاإلسها  ,واإلضضار اب نري أو امم .
 )4أن احلكم ابملض ا يع معضفة درسته وشبدة وااتبه واممبضا

تتكباوت يف أعضاضبها

وحجببم ضببضرها مببا شببخص قتببض فقببد تكببم اصببابة ا نببري ببض الثالسببيميا أو فقببض الببدم
املنجلا مثالً ,وهبذان املضضبان كبد يسبتطيع املصبا أبحبدمها أن يعبيش حيباة ابيعيبة ويتحمبل
املشقة الت تعرتيه ,يف حري يعاين آتض ما شدة وااة املض فيحول دونه ودون ارسبة حياتبه
فيظل رهري الكضا أو حبيجل املستشكيات.
وكذلآل تل امشبخاص يف حكمهبم علبى درسبة تطبورة املبض  ,فقبد يبضر ابيبب أن
م ببض امله ببإل ( )Albinoم ببثالً م ببض يس ببتلزم اإلسه ببا

بس بببب النظ ببضة ااستماعي ببة واملع بباانة

النكسية الت يعاين منها املصا وأهلبه وتبتج كبذلآل أبن هبذا املبضي

معبض لسبضاان ا لبد,

يف حري تكم ل ه أبنه مض يس حمتمل.
فنظبضاً هلببذا التكبباوت يف احلكببم علببى املببض وتطورتببه كببان ابببد مببا سعببل نلببآل موعببة
()1ينظض :ا نري املشوه واممبضا الوراثيبة ,د .الببار ص 350 ,336 -338كيب أ كبد مبا صبحة سنيب  ,تضمجبة د.
الك ب ببضدر ص 65-86التش ب ببخيص كب ب ببل ال ب ببوادة لألم ب ب بضا الوراثي ب ببة ,د .أمح ب ببد عثم ب ببان ص( 9 ,3ض ب ببما ن ب ببدوة
اانعكاسات امتالكية للعالج ا ي ).
التشخيص الوراثا كبل الوادة ,د .أمحد احلليب ص( 23جملة العلوم والتقنية غ.)1421 /53
الكحص ا ي يف نظض اإلسالم ,وعبدالكتات إدريجل ص( 122 ,120جملة البحوث الكقهية ل1424 /59هب).
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ما الثقات املختصري ,وا جيعل التقديض لكضد.
الفرع الثالث :فح

اللايحة قب االن را .

يهب بدف فح ببص اللقيح ببة كب ببل اانغب بضاس اكتش بباف اللقيح ببة الس ببليمة ابس ببتخدام تقني ببة
التلقيح اخلارسا وإعادة لضسها يف الضحم ,والتخلص ما اللقيحة املصابة ابملض البذر شبى
ما إصابة ا نري به ,لوسوده يف العائلة.
وهو كضينة كوية حكمها حكم الكحوص التشخيصية.
األمثلة:
 ثبببوت إصببابة اللقيحببة يف يومهببا الثالببث ,والضابببع ابلنبباعور ( )Haemophiliوهببو مببااممبضا

املتنحيببة املضتبطببة اب ببنجل ,حيببث يوسببد املببورث املعتببل علببى الصبببغا (,)X
()1

ويؤدر هذا املض للنزف الشديد عند كل إصابة ,لعدم القدرة على جتل الدم .
 ثبببوت إصببابة اللقيحببة يف يومهببا الثالببث أو الضابببع بضببمور العضببالت (dystrophy

 )museularوهببو مببا امم بضا

dushenne

املتنحيببة املضتبطببة اب ببنجل ,ويصببيب

ال ببذكور دون س ببا اخلامس ببة وي ببؤدر إىل ض ببع وض ببمور يف العض ببالت ويف الغال ببب
ميببوت امل بضي

يف العش بضينيات مببا عمببضه نتيجببة فشببل يف التببنكجل لضببمور عضببالت

()2

الضئة .
األدلة:
()3

ميكا ااستدال ا سبإل يف أدلة الكحوص التشخيصية .
فببشن كيببل :يببضد علببى مببض اللقيحببة مببا سبببإل إيبضاده علببى امسنببة مببا التكبباوت يف أعبضا
املض وأضضاره وإن ايد عدد يف اإلصابة به.
()1ينظض :الوراثة وأمضا
()2ينظض :الوراثة وأمضا
()3سبقت ص.

اإلنسان ,أ .د حممد يوس ص.58 -55
اإلنسان ,أ.د .حممد يوس وآتضون ص.58-55
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فا وا  :أن التكاوت وارد وصحيح ,إا أنه مل يقو علبى إضبعاف كضينبة نتبائج الكحبوص
من الغببض خمتل ب  ,فكببا فحببص امسنببة هنبباا نكببجل حمرتمببة كائمببة ,أو مببا مآلببه إىل نلببآل,
وإعمببال هببذه الق بضائا سبببب يف كتببل هببذه الببنكجل أو إتببالف مببا هببو كالعضببو مببا امم ,فلببزم
ااحتياط له.
وأمببا اللقيحببة فهببا دون نلببآل إن هببا تببالاي تببارج ا سببد لببيجل هلببا حضمببة ا نببري داتببل
الببضحم ,وإعمببال نتببائج الكحببوص إمنببا يببؤدر إىل تضكهببا وإمهاهلببا وعببدم إدتاهلببا للببضحم إلكمببال
منوها ,وا أعلم.
الفرع الرابع
فحص املقبلني على الزواج
يهدف هذا الكحص وما ماثله ما فحوص املسح الوكائا لكش

اممضا

الت ميكا نقلها

للذرية بسبب محل الوالديا أو أحدمها هلا أو بسبب إصابتهما أو أحدمها هبا  ,فيزود االيب
الكحص ابلتوكعات احملتملة ونسبتها  ,ذ تقدم ااستشارة الوراثية الوكائية للحد ما اكرتان
()1

حاملا املض الوراثا .
والذر يظهض –وا أعلم -أن نتائج هذه الكحوص ما القضائا الطبية الت تكيد للبة الظا,
وابلتات ميكا بناا امحكام عليها  ,وتصوصاً أن جماهلا هو اإلرشاد يف ااتتيار.
وااحتياط يف التوثيإل بزايدة عدد اماباا لالام نان للنتيجة .
( )1ولوت اممض اإللزام ابلكحص للمصاحل املرتتبة عليه وهذا ما اب السياسة الشضعية ؛ من تصضف اإلمام على الضعية
منوط ابملصلحة .
و ّأما اإللبزام ابلنتبائج نبع مبا هبم مظنبة حلمبل املبض فلبيجل نلبآل لبه  ,وهببذا صبدر كبضار ا مبع الكقهبا اإلسبالما التبابع
لضابطة العامل اإلسالما (موكع رابطة العامل اإلسالما ))www.themwl.org
وميكا ااستدال على نلآل أبدلة كث ة منها :
أنه افت ات على احلضية الشخصية .
أن العضل حمضم يف الواية اخلاصة  ,فألن مينع يف الواية العامة ما اب أوىل .
أن الشارل سعل الضضا ابلعيو املبيحة للكسا مسقطاً للحإل يف تيار الكسا  ,فكي ا سواها ما العيو !
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اممثلة :
 -ثبوت محل املقبلري على الزواج ملض

فقض الدم املنجلا أو الثالسيميا بعد إسضاا

الكحوص الالزمة كبل الزواج يع إمكانية إصابة نريتهما ابملض
ااكرتان كا ا يتم نقل املض

لبع

 ,فينصحان برتا

الذرية  ,إن نسبة احتمال إصابة النسل
()1

ابملض ها  , %25وهذه النسبة ها يف كل محل ا ما جممول الذرية .
 -وهلما ااستكادة ما هذه القضينة كبل الزواج ابلتوك

عا املضا فيه وااستكادة ما

اإلرشاد الوراثا .
 إنا أثبتت الكحوص أن الزوسة يمل مضاممضا

الناعور ( )haemophiliوهو ما

املتنحية الت يمل على الصبغا ( , )xفشن معىن هذا أن ما يمل

صبغري (  ) xxا يؤثض فيها املض

لتنحيه  ,ولكا الذكض والذر ليجل لديه إا

صبغا ( )xواحد منه تمل (  ) xyسيكون معضضاً لإلصابة ابملض
تزوست احلاملة للمض

رسالً سليماً فشن نص

 ,وعليه فشنا

أوادها الذكور تتمل أن يكونوا

مصابري هبذا املض  ,وتتمل أن يكون نص بناهتا حامالت للمض .
واملضي

هبذا املض

يعاين ما عدم كدرة الدم على التجل

ا يسبب النزف

الشديد  ,ونلآل عند إسضاا أر عملية أو حدوث سضت أو عند السقوط وحدوث
كدمات ورضو

 ,وتكون اإلصابة متكضرة وتاصة يف املكاصل ا يؤدر إىل تلكها

ويبسها  ,وكد يؤدر هذا املض يف بع

()2

امحيان إىل املوت .

وللزوسري حين ذ اللجوا لتقنية التلقيح ل الطبيعا اتتيار اللقيحة السليمة إن
أمكا أو اتتيار سنجل ا نري وكاية لذريتهما ما املض

الوراثا  ,واستناداً لقضينة

()1ينظببض  :الكحببص كبببل الببزواج وااستشببارة الوراثيببة  ,د .البببار ص , 16الكحببص كبببل الببزواج  ,نظبضات يف التشببخيص
املبكض أ.د احلازما ص. 84
( )2ينظ ببض  :الوراث ببة وأم بضا اإلنس ببان  ,حمم ببد يوس ب وآت ببضون ص , 54ا ن ببري املش ببوه وامم بضا الوراثي ببة  ,د .الب ببار
ص , 292-268تلإل اإلنسان بري الطب والقضآن  ,د .البار ص. 176
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الكحوص الوكائية .
امدلة :
 -1أن الكحوص الوكائية ها يف حكم بنية اخلب  ,وكد ساا الشضل ابعتبارها
والنظض فيها ؛ إنا مبناها على أمور ل هاهضة ا تي هبا إا أهل املعضفة
واخلربة  ,وللكقهاا –رمحهم ا – نصوص عديدة يف هذا  ,منها ما ساا
يف

 " :فشن كان ا ا يعلمه إا أهل العلم به كاممضا

الت ا

يعضف أسضارها إا اماباا فال يقبل إا كول أهل املعضفة بذلآل "
 -2أن أكثض جماات ااستكادة ما الكحوص الوكائية ها يف مسائل ااتتيار ما
املباحات  ,دون اإللزام واملنع  ,وهذا ا يسهل اعتمادها والبناا عليها ؛
فامض اإلكدام على الزواج ما شخص بعينه وتضكه كبل العقد استجابة
()1

لالسرتشاد الوراثا اتتيار امليإل صحياً أمض يف حدود املباحات

اخلامتة
احلمبد هلل البذر بنعمتبه تببتم الصباحلات ,والصبالة والسبالم علببى نبينبا حممبد وآلبه وصببحبه
أمجعري ,أما بعد:
فشن أبضز ما تلصت له ما نتائج ما تالل هذا البحث تتلخص يف اقيت:
 -1أن إثبات اممضا

الوراثية يتم ابلكحوص التشخيصية والتوكعية والوكائية.

( )1و ّأما فسا العقد اعتبار احلمل للمض عيباً يبيح الكسا فكيه تالف مبناه على اخلالف يف يديد عيو النكبات
ا على كوة كضينة الكحوص الوكائية أو ضعكها  ,وا أعلم .
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 -2أن نتائج الكحوص التشخيصية املثبتة لإلصابة ابملض الوراثا كضائا كوية تبىن عليها
امحكام الكقهية.
 -3أن نتببائج الكحببوص التوكعيببة املثبتببة إلمكببان إصببابة املكحببوص ابملببض مسببتقبالً هببا
كضائا ضعيكة ,ا يككا ااستدال هبا لبناا امحكام الكقهية.
 -4أن نتائج فحوص املواليد الوراثية الوكائية ,وكذا فحوص اللقيحة كبل اانغبضاس كبضائا
كوية هلا آهرها الكقهية.
 -5أن نتببائج الكحببوص الوراثيببة لألسنببة ا يغب فيهببا كببول ابيببب واحببد لضببع القضينببة
حين ذ ,وابد ما رأر نة ما اماباا املتخصصري املوثوكري للعمل هبذه النتائج.
 -8أن نتببائج الكحببوص الوكائيببة للمقبلببري عل بى الببزواج وحنوهببا مببا أن بوال املسببح الوكببائا
ك بضائا كويببة ميكببا بنبباا اقهر الكقهيببة عليهببا  ,وتصوص باً يف جمببال اإلرشبباد الببوراثا كبببل عقببد
النكات .
هذا ,وأسال ا املنان أن ينكع هببذا البحبث كاتبتبه وكارئيبه كمبا أسباله سببحانه أن جيعلبه
مباركاً ,سبحان ربآل ر العزة عما يصكون وسالم على املضسلري ,واحلمدهلل ر العاملري.
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فهرس املراجع
سابعاً  :فهرس املصادر واملراجع
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-2

أخالقيات طب الرراثرة قارااي وولررل  ,ورشبة عمبل أكيمبت يف مستشبكى امللبآل
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-3
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-4

األشباه والنظاار عل مذهب أيب ونيفرة النعمرا  ,لبزيا العاببديا ببا إببضاهيم اببا
جنيم ,دار الكتب العلمية ,ب وت – لبنان ,الطبعة اموىل 1413هب 1993 -م.

-5

األش ررباه والنظ رراار

قراع ررد وف ررروع فا رره الش ررافعية ,مي الكضببل سببالل الببديا

عبدالضمحا السيواا (911هبب) ,ختبضيج وتعليبإل وضبب  :تالبد عببدالكتات شببل أببو
سليمان ,مؤسسة الكتب الثقافية ,الطبعة اموىل 1415هب 1994 -م.

-8

اإلقنرراع لةالررب االنتفرراع ,لشببضف الببديا موسببى بببا أمحببد بببا موسببى أبببو النجببا
احلجاور املقدسا (986 – 695هب) ,يقيبإل :د .عببدا ببا عبداحملسبا الرتكبا,
هجض للطباعة ,الطبعة اموىل 1416هب 1997 -م.

-7

األم رراض الرراثيررة  :حقيقتهببا وأحكامهببا يف الكقببه اإلسببالما  ,د .هيلببة اليببابجل ,
دار كنوز أشبيليا  ,الضاي

-6

ب ررداال الص ررناال

 ,الطبعة اموىل 1433 ,هب 2012-م.

ترتي ررب الشر رراال ,لإلم ببام ع ببالا ال ببديا أي بك ببض ب ببا مس ببعود

الكاساين احلنكا (ت567هب) ,املكتبة العلمية ,ب وت – لبنان.
-9

التاج واإلكلي ملختصر خلي  ,مي عبدا حممد با يوس املواق (ت697هبب)
.
(هبامش مواهب ا ليل).

إثبات األمراض الوراثية بالقرائن الطبية وآثاره الفقهية

-10

36

تبيررني اااررااح شرررح كنررا الرردقااح ,لإلمببام فخببض الببديا عثمببان بببا علببا الزيلعببا
احلنكا (ت743هب) ,يقيإل الشيا أمحد عزو عناية ,دار الكتب العلمية – ب وت
– لبنان ,الطبعة اموىل 1420هب 2000 -م.

-11

التعريفرات ,للجضسباين :علبا ببا حممبد ببا علبا (618 – 740هبب) ,حققبه وكبدم
له ووضع فهارسه :إببضاهيم اإلبيبارر ,دار الكتبا العبضي ,بب وت – لبنبان ,الطبعبة
الثانية 1413هب 1992 -م.

-12

اجلنني املشره واألمراض الرراثية ,امسبا والعالمات وامحكبام ,د .حممبد علبا

-13

واشية اخلرشي ,لإلمام حممد با عببدا ببا علبا اخلضشبا املبالكا (ت1101هبب)

الب ببار ,دار القل ببم للطباع ببة – دمش ببإل ,دار املن ببارة للنش ببض – س ببدة ,الطبع ببة اموىل
1411هب 1991 -م.
ضبطه وتضج آايته وأحاديثه :الشيا زكضاي عم ات ,دار الكتب العلمية ,ب وت –
لبنان ,الطبعة اموىل 1417هب 1997 -م.

-14

واش ر ر ررية الش ر ر ررلا علر ر ر ر تبي ر ر ررني ااا ر ر ررااح ,لش ب ب ببها ال ب ب ببديا أمح ب ب ببد الش ب ب ببليب .
(هبامش تبيري احلقائإل).

-15

واشية العدوي عل اخلرشي ,للشيا علا با أمحد العدور (ت1112هب) .
(هبامش حاشية اخلضشا).

-18

واشية العدوي عل كفاية الةالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد الاريواين ,للشبيا
علا الصعيدر العدور املالكا ,املكتبة الثقافية – ب وت.

-17

خلررح اإلنسررا بررني الةررب والارررآ  ,د .حممببد علببا البببار ,الببدار السببعودية للنشببض
والتوزيببع – سببدة – اململكببة العضبيببة السببعودية ,الطبعببة الثانيببة عشببضة1423 ,ه ب -
2002م.

-16

دلي ر ةررحة األسررر  ,إصببدار كليببة اببب هارفببارد – مكتبببة سضيببض ,الطبعببة اموىل
2004م.

-19

الر ررذخري  ,لشب ببها الب ببديا أمحب ببد بب ببا إدريب ببجل الق ب بضايف (ت864هب ب ب 1265 -م),
يقيإل :د .حممد حجا ,دار الغض اإلسالما ,الطبعة اموىل 1994م.
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-20

37

رد احملتررار عل ر الرردر املختررار شرررح تنرررير األبصررار ,حملمببد أمببري املشببهور اببببا
عابببديا ,دراسببة ويقيببإل وتعليببإل :الشببيا عببادل أمحببد عبببداملوسود ,والشببيا علببا
حممد معو  ,دار الكتبب العلميبة – بب وت – لبنبان ,الطبعبة اموىل 1415ه ب -
1994م.

-21

ش رررح اسل ررة  :للمضح ببوم س ببليم رس ببتم ابز اللبن بباين  ,دار الكت ببب العلمي ببة  ,الطبع ببة
الثالثة  ,لبنان  /ب وت .

-22

الشر رررح املمتر ررل عل ر ر زاد املسر ررتانل ,لكض ببيلة الش ببيا العالم ببة حمم ببد ب ببا ص بباحل

-23

عامل اجلينات ,د .هبجت عباس علا ,دار الشضوق ,عمان – امردن 1999م.

-24

العجببا شببضت اللبببا  ,لعبببدالغكار بببا عبببدالكضل القببزوي (ت885ه بب) ,املكتبببة
امزهضية ,ركم (.)46353 – 2673

العثيمري ,دار ابا ا وزر ,ابع اشضاف مؤسسبة الشبيا حممبد ببا صباحل العثيمبري
اخل ية ,الطبعة اموىل صكض 1427هب.

-25

علم اخللية ,أ.د .عبدالعزيز ببا عببدالضمحا الصباحل ,دار اخلضجيبا للنشبض والتوزيبع –
الضاي

1417هب.

-28

غما عير البصاار ,ممحد با حممد احلمور ,دار الكتب العلمية.

-27

فت رراول اللان ررة الداام ررة للبح رررء العلمي ررة واإلفت ررا  ,مج ببع وتضتي ببب :أمح ببد ب ببا
عب ببدالضزاق ال ببدويش ,اب ببع ونش ببض ر س ببة إدارة البح ببوث العلمي ببة واإلفت بباا ,الطبع ببة
اموىل 1424هب 2003 -م.

-26

فررتا الارردير ,لإلمببام كمببال الببديا حممببد بببا عبدالواحببد السيواسببا ذ اإلسببكندرر
املعضوف اببا اهلمام احلنكا (ت861هب) ,دار الككض – ب وت – لبنان.

-29

الفحر ر قبر ر ال رراواج واالستش ررار الرراثي ررة ,نظ ببضة فاحص ببة للكحوص ببات الطبي ببة
ا ينيببة ,د .حممببد علببا البببار ,النببدوة العامليببة للشبببا اإلسببالما – اللجنببة الطبيببة
اإلسالمية.
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-30

38

الفررروع ,لإلمببام ببجل الببديا املقدسببا أي عبببدا حممببد بببا مكلببح (ت783ه بب),
راسعه :عبدالستار أمحد فبضاج ,عبامل الكتبب – بب وت ,الطبعبة الضابعبة 1405ه ب -
1965م.

-31

الاررامر احملرري  ,ببد الببديا حممببد بببا يعقببو الك ب وزآابدر (ت617ه بب) ض بب

وتوثيإل :يوس الشيا حممد البقباعا ,دار الككبض – بب وت – لبنبان 1405ه ب -
1995م.
-32

الااررا ابلا رراان املعاةررر  ,للببدكتور  :عبببدا بببا سببليمان العجببالن  ,سامعببة

-33

كيررف أدكررد مررن ةررحة جنير

اإلمام حممد با سعود اإلسالمية  ,عمادة البحث العلما  ,الضاي

1427 ,هب .

(دليببل اببضق وأسبباليب فحببص امسنببة) ,ليب :

اك ببالن در كضس ببب  ,ران ببدا دري ببدج ,تضمج ببة بتص ببضف د .أمح ببد ب ببا حمم ببد مكب ببا
الكضدر ,مكتبة العبيكان ,الطبعة اموىل 1416هب 1996 -م.

-34

لسا العرب ,لإلمام أي الكضل مجال البديا حممبد ببا مكبضم ببا منظبور امفضيقبا
املصضر ,دار صادر – ب وت.

-35

املبرردع شرررح املانررل ,مي إسببحاق بضهببان الببديا إببضاهيم بببا حممببد بببا عبببدا بببا
حممببد بببا مكلببح احلنبلببا (ت664هبب) ,يقيببإل :حممببد حسببا حممببد حسببا إااعيببل
الش ببافعا ,دار الكتب ببب العلميب ببة – ب ب ب وت – لبنب ببان ,الطبعب ببة اموىل 1416هب ب ب -
1997م.

-38

املبسررر  ,لشببمجل الببديا السضتسببا (ت490هبب) ,دار الكتببب العلميببة – بب وت
– لبنان ,الطبعة اموىل 1414هب 1993 -م.

-37

خمتصر املاين ,مي إبضاهيم ,إااعيل با تىي املزين.
(مع امم).

-36

املصررباح املن ررري ,ممحببد بببا حممببد بببا علببا الكيببوما املقببض  ,اعتببىن هبببا :امسببتان
يوسب الشببيا حممببد ,املكتبببة العصبضية ,صببيدا – بب وت ,الطبعببة الثانيببة 1416ه ب
1997 -م.
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-39

39

معام ل ة الفاها  ,وضع :أ.د .حممبد رواس كلعبه سبا ,ود .حامبد صبادق كنيبيب,
دار النكائجل ,ب وت – لبنان ,الطبعة الثانية 1406هب 1966 -م.

-40

معام مااليرد العلررم

ااردود والرسررم  ,عببدالضمحا ببا أي بكبض سبالل البديا

الس ببيواا ( ت 911ه بب)  ,يقي ببإل  :أ.د حمم ببد إب بضاهيم عب بادة  ,مكتب ببة اقدا ,
القاهضة  ,الطبعة اموىل 1424 ,هب 2004-م .

-41

امل

ملوفإل الديا أي حممد عبدا با أمحد با كدامة ,يقيإل :الدكتور عبدا با

عبداحملسب ببا الرتكب ببا والب ببدكتور عبب ببدالكتات احللب ببو ,توزيب ببع وزارة الشب ببؤون اإلسب ببالمية
واموكاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العضبية السعودية  ,دار عامل الكتب ,الطبعبة
الثالثة 1417هب1997-م.

-42

مار رراييس الل ر ررة ,مي احلس ببري أمح ببد ب ببا ف ببارس ب ببا زك ب بضاي (ت395ه ب بب) يقي ببإل:
عبدالسالم حممد هارون ,دار ا يل – ب وت.

-43

منحررة اخلررالح عل ر البحررر الرااررح ,للعالمببة الشببيا حممببد أمببري عابببديا بببا عمببض
عابديا با عبدالعزيز ,املعضوف اببا عابديا الدمشقا احلنكا (ت1252هب).
(مع البحض الضائإل).

-44

املرسر رررعة الصر ررحية الشر رراملة ,د .ض ببحى بن ببت حمم ببود اببلل ببا ,سلس ببلة املكتب ببة
الطبية ,الطبعة الثانية 1428هب 2005 -م.

-45

املرس رررعة العلمي ررة الش رراملة ,أمح ببد ش ببكيإل اخلطي ببب ويوسب ب س ببليمان ت ب ا,
مكتبة لبنان ,الطبعة اموىل 1996م.

-48

هناي ررة املةل ررب

دراي ررة امل ررذهب ,إلم ببام احل ببضمري عب ببدامللآل ب ببا عب ببدا ا ببوي

(476 – 419هب) ,حققه ووضع فهارسه :أ.د .عبدالعظيم حممود الديب.
-47

عمببان -اململكببة
الرراثررة العامررة ,د .عبداحلسببري الكيصببل ,امهليببة للنشببض والتوزيببعَّ ,
امردنية اهلا ية  ,الطبعة العضبية اموىل 1999م.

-46

واالت من الصحة واملرض ,أ.د .حمسا ببا علبا احلبازما ,دار العلبوم

الرراثة

للطباعة والنشض – الضاي  ,الطبعة اموىل 1425هب 2004 -م.
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-49

41

الرراث ررة وأمر رراض اإلنس ررا  ,إع ببداد :أ.د .حمم ببد تلي ببل يوس ب  ,أ.د .عبدالس ببالم
أمحد عمض ,أ.د .أم ة يوس أبو يوس  ,أ.د .أمحد يوس املتيب  ,توزيبع منشباة
املعارف 1994م.
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-50

40

استنبا الاراعرد الفاهيرة إلجهراض األجنرة املشررهة ,د .عببدالوها ا ببارر,
ضما أ اث ندوة :تطبيإل القواعد الكقهية علبى املسبائل الطبيبة ,البت أكامتهبا إدارة
التوعيببة الدينيببة ابلشببؤون الصببحية نطقببة البضاي ( 7 – 5حمببضم 1429هبب– 14/
 18ينايض 2006م).

-51

قبر ر ر ال ر رررالد واإلجه ر رراض ,د .يوس ب ب القضض ب بباور ,ض ب ببما ن ب ببدوة

التش ر ررخي

اانعكاسات امتالكية لأل اث املتقدمة يف علبم الوراثبة ,نظمبت مبا كببل املنظمبة
اإلسببالمية للعلببوم والرتبيببة والثقافببة اباشبرتاا مببع مجعيببة الببدعوة اإلسببالمية وبتعبباون
مب ببع كليب ببة العلب ببوم  -سامع ب بة كطب ببض ( 23-21شب ببعبان 1413ه ب بب 15-13/فربايب ببض
1993م).

-52

قبر ر ر ال ر رررالد لألمر ر رراض الرراثي ر ررة ,للب ببدكتور أمح ب ببد عثم ب ببان ,ن ب ببدوة

التش ر ررخي

اانعكاسببات امتالكيببة للعببالج ا يب  ,نظمتهببا كليببة العلببوم – سامعببة كطببض (20
–  22أكتوبض 2001م).

-53

التشخي

الرراثي قب الرالد  ,للدكتور حممد احلليب ,جملة العلوم والتقنية ,العدد

الثالث واخلمسون – حمضم 1421هب.
-54

-55

تةبياات اسني الةبية والبحثيرة ,للبدكتور زهب ببا انصبض احلصبنان ,ضبما بوث
حلق ببة نق ببا  :م ببا ميل ببآل ا ين ببات ,أكامته ببا اللجن ببة الواني ببة لألتالكي ببات احليوي ببة
والطبية ,مدينة امللآل عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتاريا  5شعبان 1424هب.

الفح

اجلي

نظر اإلسالم ,للدكتور عبدالكتات حممود إدريجل ,جملة البحوث

الكقهية املعاصضة ,العدد التاسع واخلمسون ,السنة اخلامسة عشبضة – ربيبع امول –
مجادر اموىل – مجادر اقتضة 1424هب.

-58

مدل شرعية التحكم

معةيات الرراثة ,د .عبدالستار أبو لبدة ,ضبما أ باث

ندوة اإلجنا يف ضوا اإلسالم ,الت نظمتها املنظمبة اإلسبالمية للعلبوم الطبيبة عبام
1403هب.

-57

الارين ر ررة الاا ر ررااية وواته ر ررا  ,د .مب ب ببارا املص ب ببضر (مضك ب ببز الدراس ب ببات القض ب ببائية
) www.cojss.com
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-56

الااا ابلاراان واألمارات ( ملتقى أهل احلديث . ) ahlalhadeeth

-59

الااا وطرق اإلثبات  ,د .ماهض السوسا ( ) site.iugaza.edu.ps

-06

مرقل وزار الصحة

اململكة العربية السعردية ()www.moh.gov.sa
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